B 1.1
NAROÈILNICA - UREDITEV PROSTORA
Navedite sejem

Polni naziv razstavljavca

Poštna številka in kraj

Ulica, hišna številka

Telefon

Telefaks

Elektronska pošta

Internet domaèa stran

Kraj in enota banke

Transakcijski raèun

Direktor (ime, priimek)

Kontaktna oseba (ime, priimek)

Identifikacijska številka za DDV

Davèni zavezanec

DA

NE

Kontaktni telefon, GSM
Naroèamo
Ureditev razstavnega prostora
m2, v hali

Površina
Konstrukcijski material

Elementi konstrukcije
- oprema - storitve - cena najema za èas sejma
Kol.

št. prostora

R8

MEROFORM

Varianta (po priloženi specifikaciji in normativu)
I.

25,00 EUR/m2

II.

30,00 EUR/m2

III.

35,00 EUR/m2

I V.

_______ EUR/m2 izvedba in oprema po dogovoru

Splošni opis osnovnih variant ureditve razstavnega prostora
Varianta I

Ureditev razstavnega prostora vkjuèuje:
Talno oblogo (Heuga)
Obodne stene višine 2,5 m
Reflektorji (prikljuèek elektrike ni v ceni)
Pult

Varianta II

Kot Varianta I + dodatno: oprema (inventar) po normativu

Varianta III

Kot Varianta II + opremljena kuhinja (korito z bojlerjem, hladilnik kuhalnik)

Varianta IV

Razstavni paviljon po posebnem naroèilu in dogovoru, izven normativa
(palièje, nadgradnja v višino, osvetljeni pleksi, galerija ipd.)

ELEMENT
ENOTA
m2
Talna obloga - Heuga
tm
Predelna stena
kos
Vrata navadna
kos
Zavesa
kos
Vitrina visoka 50 x 50
kos
Vitrina visoka 100 x 50
kos
Vitrina nizka 50 x 50
kos
Vitrina nizka 100 x 50
kos
Pult 100 x 50 x 100
kos
Regal - TV, video
Podest 50 x 50
kos
Podest 50 x 100
kos
Podest 100 x 100
kos
Polica 100 x 30 - lesena
tm
Polica pošev. - pleksi (knj.)
tm
Miza 120 x 60
kos
Miza 80 x 80
kos
Miza okrogla 80
kos
Miza okrogla 60
kos
Stol tapeciran
kos
Stol usnjen
kos
Stol barski
kos
Obešalnik samostojeè
kos
Hladilnik 120 l
kos
Pomivalno korito
kos
Bojler 10 l
kos
Mini kuhinja
kos
Nizka omarica
kos
Izdelava tipskega napisa 150cm kos
Izdelava tipskega napisa 250cm kos
kos
Koš za smeti
kos
Reflektor 200 W
kos
Reflektor 500 W
kos
Fluo luè

Normativ opreme za ureditev razstavnega prostora (za varianti II in III)
Varianta 1
Vrata
Miza
Stol
Nizka omarica
Obešalnik, koš
Pult
Podest
Vitrina

do 12 m2
do 2m2
da
1
4
1
1
1
1
ne

13 do 24 m2
do 6 m2
da
1
4
1
1
2
1
1

25 do 40 m2
po dogovoru
da
2
8
2
1
2
2
2

41 do 60 m2
po dogovoru
da
3
12
2
2
3
4
4

nad 60 m2
po dogovoru
da
4
16
3
2
4
6
5

VSE CENE SO BREZ DAVKA NA DODANO VREDNOST 22%. DAVEK PLAÈA NAROÈNIK.
Potrjujem storitvene pogoje s hrbtne strani te prijave in jih nepreklicno priznavamo in sprejemamo kot vsebino pogodbe.
Prosimo vas, da vse rubrike IZPOLNITE PRAVILNO, V SKLADU Z ZAKONOM O DDV.
Kraj in datum:

Žig:

Podpis:

Eur
4,30
20,70
27,31
7,90
52,30
55,90
47,15
49,33
21,85
41,40
31,03
34,03
41,05
6,32
8,62
13,10
13,10
13,10
13,10
7,60
10,90
9,83
14,95
49,16
27,31
16,38
98,32
27,60
37,95
65,55
4,60
16,38
27,60
13,80

B 1.2

1 cm - 1m (M 1:100)
2 cm - 1m (M 1:50)

Storitveni pogoji
1. Naroèilo - naroèilnica
Naroènik naroèi usluge na podlagi pravilno in v celoti izpolnjene naroèilnice.
Naroènik mora naroèilo predati izvajalcu najkasneje 21 dni pred prièetkom
prireditve, oziroma v predpisanem roku prijave.
Naroènik s potrditvijo naroèilnice nepreklicno naroèa usluge in priznava
pogoje izvajalca.
Naroèilo je za naroènika zavezujoèa in nepreklicna pogodba. Naroèil s
pridržki izvajalec ne upošteva.
2.
Z naroèilom se naroènik zavezuje plaèati storitve, ki jih jasno oznaèi na
naroèilnici, po veljavnem ceniku storitev in pogojih izvajalca.
3.
Pogoj za izvedbo naroèila je pravilno in v celoti izpolnjena naroèilnica ter
v roku poravnana obveznost na podlagi predraèuna, ki ga je izdal izvajalec.
4.
Izvajalec si pridržuje pravico do izbire materiala in opreme za izvedbo
naroèila razen, èe je drugaèe dogovorjeno.
5. Odpoved naroèila
V primeru odpovedi naroèila, veè kot 7 dni pred prièetkom prireditve,
pripada izvajalcu odpovedna pristojbina v višini 15% vrednosti naroèila. Èe
je odpoved podana v manj kot 7 dni pred prireditvijo, je višina odpovedne
pristojbine 70% vrednosti naroèila. V obeh primerih je odpovedna
pristojbina dogovorjeno pavšalno nadomestilo za škodo izvajalca.
6. Pogoji plaèila
Naroènik prejme predraèun, ki ga je dolžan v navedenem roku v celoti
poravnati.
V roku poravnana obveznost plaèila predraèuna je pogoj za izvedbo
naroèila.
Po opravljeni storitvi oz. zakljuèku prireditve izvajalec izstavi naroèniku
raèun.
Izvajalec si pridržuje pravico, da za nepravoèasna plaèila zaraèuna
pripadajoèe zakonite zamudne obresti.
Ugovor raèuna mora biti izvršen v osmih dneh od izstavitve raèuna. Èe
naroènik ugovarja samo za del raèuna, je dolžan nesporni del raèuna
poravnati v dogovorjenem roku.
7. Preklic naroèila
Izvajalec ima pravico preklicati že potrjeno naroèilo v sledeèih primerih:
- èe naroènik ni v roku poravnal svojih obveznosti
- èe ima naroènik neporavnane obveznosti do izvajalca od prej
- èe so zahteve naroènika v nasprotju s tehnièno-varnostnimi normativi
dela na sejemskih prireditvah.

8.
V primeru, da prireditev odpade, zaradi kateregakoli razloga, izvajalcu
pripada za izvedeno naroèilo najmanj 50% dogovorjene vrednosti naroèila.
9. Tehnièni pogoji
Naroènik mora pravoèasno posredovati vse tehniène zahteve za izvedbo
razstavnega prostora ali pripravo tehniènih prikljuèkov, prav tako pa
posebne želje po dodatni opremi in storitvah, vse na naroèilnicah.
Pri naroèilih je treba upoštevati vse veljavne predpise s podroèij požarne
varnosti, varstva pri delu in hišnega reda.
10. Prevzemni pogoji
Prevzem izvedenega naroèila opravita naroènik in predstavnik izvajalca
najkasneje
- 12 ur pred prièetkom prireditve za opremljeni razstavni prostor
- 2 uri pred prireditvijo za elektriko, TT in vodne prikljuèke
- do zaèetka prireditve za dodatna naroèila in storitve, ki niso bile naroèene
v roku
Naroènik, ki v tem roku ne prevzame opravljenega naroèila, ni upravièen do
reklamacije na opravljeno storitev, èe je ta v skladu z naroèilom.
11. Jamstvo in zavarovanje
a) Naroènik je dolžan varovati najeto opremo in material. Za vsako nastalo
škodo ali izgubo, prevzame polno materialno odgovornost.
b) Naroènik odgovarja za škodo povzroèeno vsled malomarnega ali
nepravilnega ravnanja z najeto opremo in materialom.
c) Za napaèna naroèila (obrazce) izvajalec ne prevzame nobene
odgovornosti. Izvajalec bo zaraèunal vse popravke in dodatne posege, ki so
posledica spremembe naroèila.
d) Posegi v konstrukcije, instalacijo ali opremo brez vednosti izvajalca niso
dovoljeni.
e) Naroènik ne sme oddati razstavnega prostora, instalacij najete opreme in
materiala tretji osebi. V primeru kršitve si izvajalec pridržuje pravico
zaraèunati 50% dodatek na vrednost naroèila, kot pogodbeno kazen.
12.
Naroènik se odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih pravic.
13.
Izvajalec se obveže predati v uporabo oèišèen razstavni prostor in opremo
14.
Za reševanje morebitnih sporov med pogodbenima strankama, je pristojno
Okrožno sodišèe v Ljubljani.

